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Den lille handling med stor 
betydning 
- en oplevelse fra Tanzania 

Men først lige inden vi ”rejser” til 
Tanzania. Kan du huske hvad en pizza 
koster i Pizza Grillhuset i Vester 
Hassing? Ja – det er rigtigt – ca. 50,- kr. 
Og de er da også ganske gode synes vi 
derhjemme, sådan en fredag aften, hvor 
weekenden har meldt sin ankomst og 
Gitte og jeg har kigget på hinanden og vi 
på ingen måder er i tvivl om, at ingen af 
os gider lave mad. Så er de i hvert fald 
gode, og børnene elsker dem. Men: 50,- 
kr. - husk lige prisen. 
 
Og lad os så rejse. Vi har jo været så 
heldige at have mulighed for at rejse 6 
uger til Tanzania hele familien, hvor vi ud 
over strandferie og safaritur har besøgt 
min bror og hans kone og børnenes fætre 
og kusine. Men jeg vil og kan af gode 
grunde ikke fortælle alt her. Dog er der 
én oplevelse, som jeg vil dele med jer.  
 
For en dag mødte jeg en af Claus og Mai-
britts vagtfolk. Jeg kunne ikke snakke 
med ham, men jeg kunne se, at han ikke 
så særlig glad ud. Han plejede ellers at 
være meget munter. Claus snakkede med 
ham på swahili, og på den måde fandt jeg 
ud af, at vagtmanden havde en søn der 
hjemme, som lå syg af malaria og havde 
det rigtig skidt. (Malaria er en 
febersygdom, som man kan dø af, og som 

mange Tanzanianere dør af hvert år.) 
Drengen havde ligget syg i over en uge, 
men faderen (vagtmanden) havde ikke 
penge til at købe medicin. Jeg spurgte 
Claus, hvor meget det drejede sig om. 
50,- kr sagde han. (Vagtmanden tjente ca. 
2 kr. i timen, hvilket i Tanzania er en 
ganske fin løn)  
 
Men, hvor var det let for mig. En pizza 
tænkte jeg, og greb min pung og hev de 
50,- kr op til vagtmanden. En pizza! – det 
var for mig en lille handling og derfor 
kom vagtmandens reaktion også bag på 
mig. Han greb min hånd bøjede hovedet 
og takkede, takkede, takkede og sagde, 
at jeg måtte være sendt af Gud! Hvad 
siger man så? - 50,- kr! - En pizza! - Sendt 
af Gud! Ja, det hele er jo rigtigt, og 
samtidig var det så let for mig. Så lille en 
handling, men den fik bare så enorm stor 
betydning, for 3 dage efter kom 
vagtmanden igen og takkede og sagde, at 
nu var hans søn rask.  
 
Vi er alle sendt af Gud. Ikke alle til 
Tanzania, men vi er sendt ud i vores 
hverdag for at tjene hinanden og derved 
også tjene Gud. Og hvis vi tænker efter 
og åbner øjnene, så tror jeg, der ligger et 
utal af små handlinger med stor 
betydning på vores vej, som vi blot kan 
vælge at samle op. Nogle af de 
muligheder, som vi møder på vores vej for 
at gøre godt og hjælpe andre, de kræver 
måske en stor handling, en stor indsats af 
os, og dem kan vi jo så vælge engang 
imellem. Men den lille handling – lad os 
dog være ødsel med at gøre den. 
 
Gå i fred og tjen Herren med glæde!  
 
Ole Pihl 
sognepræst  



 

 FORMANDEN HAR ORDET 
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FDF - Fedt telt – Dejligt bål – Fantastiske rafter 

Velkommen til en ny FDF-sæson. Det skal være både Fedt, Dejligt og Fantastisk 
og meget mere at være FDF´er i Vester Hassing. Jeg spurgte en af de unge 
FDF´ere om, hvordan det er at være FDF´er i Vester Hassing, og svaret kom 
promte: Det er fedt! – Hvad er så det bedste? Det er lejrene - det er Fedt at sove 
i telt - det er Dejligt med bål og at komme til at lugte af røg – og det er 
Fantastisk at bygge med rafter. De yngste FDF´ere vil måske sige: Fedt at sove på 
sovesal – Dejligt at spise bålmad – Fantastisk at kunne gå 5 kilometer. 
 
Men hvad er det, der gør, at disse aktiviteter er så fede og livgivende for vores 
børn? Hvad er det, der gør, at vores børn glæder sig, hver gang de skal have FDF 
skjorten på og selv kører eller følges til Kredshuset? Jeg tror, det er det trygge 
FÆLLESSKAB, hvor der skal være og er plads til alle, som vil være med. Dette er 
netop ramme for den lange række af spændende aktiviteter, som ligger klar eller 
stadigvæk er på tegnebrættet for sæsonen 2007/08.  
 
Jeg ved, at mange engagerede og dygtige ledere står klar med store oplevelser, 
som vil opfylde mange FDF´eres DRØMME. Jeg fornemmer, at brændstoftankene 
hen over sommeren er blevet fyldt op hos både ledere, børn og unge. Og her har 
ikke mindst de to store sommerlejre hhv. for puslinge og tumlinge til 
Sønderjylland og for pilte og opefter til Færøerne været enorme oplevelser. Det 
glæder jeg mig rigtig meget over som formand for FDF Vester Hassing. En stor TAK 
til alle ledere, som har trukket det store læs med disse lejre. Godt gået! Og på 
forhånd TAK til alle Jer ledere og praktiske ”grise” J , som har lovet Jeres 
arbejdskraft og engagement i den kommende sæson. Jeg håber, I får mindst lige 
så meget igen, som I giver. Uden jer var der ikke noget, der hed FDF Vester 
Hassing! Tak om I forælde vil huske at påskønne disse lederes indsats.  
 
Ved denne sæsonstart kan vi altså byde hinanden velkommen, for et godt 
fællesskab begynder netop med, at vi byder hinanden VELKOMMEN. Jeg vil derfor 
opfordre alle FDF´ere i Vester Hassing – ledere såvel som børn/unge – til at gøre 
det til en regel, når vi kommer til møderne, at huske at sige til hinanden: 
Velkommen – godt at se dig. Og det skal vi specielt huske at sige til alle de nye i 
FDF Vester Hassing, så ingen føler sig udenfor. Velkommen i DIN klasse.  
 
Jeg ønsker alle FDF´ere i Vester Hassing en kanon sæson for FULD 
UDBLÆSNING. Jeg håber at mange DRØMME vil blive opfyldt, og at I vil opleve et 
livgivende, trygt og berigende FÆLLESSKAB i FDF Vester Hassing. 
 
 
Glad solskinshilsen! 
 

Ole Pihl 
Formand 



 

 SOMMERLEJRE 2007 
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Årets sommerlejre var både indenlands og udenlands. Puslinge & 
Tumlinge var i uge 27 på lejr i FDF Mellerupcenter i Sønderjylland. Øvrige 
var i uge 29-30 på Færøerne. For begge lejre kan læses dagbog og 
billedreportage på vores hjemmeside, www.fdf.dk/vesterhassing.  
 

Sønderjylland 
73 puslinge, tumlinge og ledere var på lejr. Mens Danmark var ved at 
drukne i regn, var lejrdeltagerne heldige, regnen ramte ikke 
Sønderjylland så hårdt. 
 
Naturligvis var der hike på lejren, men lejrens største tur var nok en tur 
med naturvejleder til Mandø. For at komme over vadehavet, skulle alle 
med Mandøbussen, som altså er en traktor!  
 
Men udover dejligt lejrliv blev der også tid til en tur i svømmehallen og så 
fik vi prøvet de nye bålstegebander, som var nyindkøbt til lejren. 
 
2. års tumlingene fik også prøvet at sove i telt – så er de forberedte når 
de nu starter som pilte! 
 

Færøerne 
53 friske deltagere var på Færøerne, hvor de ankom efter 33 timers 
sejlads. Øernes klima i juli er 8-13 grader, og når det blæste var der 
nærmest koldt. Men det blev hurtigt glemt, med den helt fantastiske 
natur som øerne byder på. Og den kunne ses næsten hele døgnet, for helt 
mørkt blev der aldrig. 
 
Turen bød på hikes fra 1-3 dage alt efter klasseniveau. Også på Færøerne 
var der spændende udflugter. En busrundtur rundt på de nordlige øer 
med besøg i Klaksvik, den næststørste by. En prægtig sejltur forbi 
fuglefjeldene, som imponerer med søpapegøjer og andre fugle.  
 
Også en særlig udflugt, Færøsk dag, blev minderig. Her var der 
rundvisning på både gamle og nye fiskefartøjer, smagsprøver på hvalkød 
og andre færøske specialiteter. 
 
På de følgende sider et par glimt fra lejrene. 



 

 SOMMERLEJR 2007 - FÆRØERNE 

Myretuen 82/2007 Vester Hassing Side 5

 
 



 

 SOMMERLEJR 2007 - SØNDERJYLLAND 

Side 6 Vester Hassing Myretuen 82/2007

 



 

 DVD – SOMERLEJRE 2007 
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DVD – DKK 25. 

Årets 2 sommerlejre var store begivenhe-
der, som vi gerne tænker tilbage på. 
 
Vi har derfor samlet minderne fra begge 
sommerlejre på en DVD. Over 2.000 billeder 
er sat sammen til en ”lysbilledkollage”. 
 
DVD´en koster DKK 25. Den kan bestilles hos 
Hans Schroeder på tlf. 98 25 55 50 eller ved 
e-mail, schroeder@fdf.dk. Oplys navn, adresse 
og telefon. 
 

 
Betaling for DVD sker enten kontant eller ved girokort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDF-LODSEDDEL 

Den 13. september er byen blå. Vi går rundt og sælger lodsedler.  
 
Vi håber på din støtte! 



 

 VELKOMMEN TIL NYE FORÆLDRE 
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Velkommen til nye forældre, som måske for første gang sidder med vores 
kredsblad, ”Myretuen” i hånden. 
 
Bladet indeholder bl.a. programmer for de aktiviteter der sker på 
klassemøderne. Så gem bladet og husk uge for uge at se, hvad der sker på 
mødet. Måske er der notits om ting der skal medbringes m.v. 
 
Måske er det første gang du hører om FDF. Vi kan anbefale et besøg på 
vores hjemmeside, www.fdf.dk/vesterhassing, hvor der kan læses meget 
mere om FDF i Vester Hassing. 
 
Vi både anser det for vigtigt og forventer at forældrene bakker op om 
deres børn – og om os. FDF er ikke en pasningsordning. 
 
Det kræver ikke noget særligt udstyr at være med i FDF Vester Hassing, 
dog har næsten alle medlemmer en forbundsskjorte. De kan købes i vores 
kredsbutik, se side 9. 
 
Første gang du for alvor møder os, er søndag den 2. september, hvor vi 
holder søndag i blåt. Her mødes vi alle til gudstjeneste og efterfølgende 
hyggeligt samvær i kredshuset. Nærmere info udleveres på klasserne. 
 

 JULESTUE 
Husk vores årlige og hyggelige julestue søndag den 25. november i 
kredshuset. Har du lyst til at bidrage med gevinster, så ring til Lisbeth 
Andreasen. 
 

 ADRESSEÆNDRINGER 
Et nødråb fra vores kasserer, som styrer vores medlemskartotek! Mange af 
jer ”flytter rundt”, får nyt telefonnummer m.v.  
 
FDF får ikke disse meddelelser fra folkeregistreret – kun fra dig! Så husk 
at oplyse ændringer til vores kasserer. 



 

 NYT FRA BUTIKKEN 
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Skjorter og lejrudstyr 

I 55° NORD – kredsbutikken i Kredshuset, kan du 
købe skjorter og lejrudstyr. 
 
Butikken sælger også brugte skjorter. 
 
 
Brugte skjorter købes 

Er din skjorte blevet for lille, så sælg den til kredsbutikken.  
Vi giver DKK 100 for din skjorte. 
 
Når du bestiller varer direkte i kredsbutikken, får kredsen støtte i form af 
bonus. Bestiller du via internet, får vi ingen støtte! 
 
 
 
 
 
 
 
Åbningstider i butikken 

Butikken i Kredshuset er åben tirsdag fra kl. 18.00 til 18.30 eller efter 
aftale på tlf. 98 25 75 51 (Peter Larsen). 
 
Tank OK og støt FDF 

Hver gang du bruger dit OK-kontokort, støtter du FDF økonomisk. Sidste 
år fik vi faktisk DKK 21.000 i sponsorstøtte fra OK, så det nytter ! 

 
For at vi modtager støtte, skal din OK-
konto knyttes til sponsorstøtte til FDF. 
Er den ikke dette nu, så kontakt vores 
kasserer og aftal nærmere. 
 
En let måde at støtte FDF!



 

 AVISINDSAMLING 
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Smid ikke aviser & blade væk!  
 
For FDF vil gerne have dem – det 
tjener vi faktisk godt på. 
 
FDF indsamler aviser & blade: 
 

• Lørdag den 1. September 
• Lørdag den 1. December 

 
Alt slags papir/pap kan bruges. 
 
Husk 

Kan du ikke vente til vi kommer 
næste gang, kan du altid aflevere 
aviser & blade ved kredshuset.  
 

 
 
Det nytter ikke! 

Afleverer du i kommunens igloer, 
så får FDF ingenting ! 
 
Det nytter 

Sidste år tjente vi DKK 10.000 på 
at indsamle aviser. 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
 
 



 

 TAMBURKORPS Mandag 18.30 – 20.15 
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Program – faste møder 

August 
20.08 Øveaften 
21.08 Spille i Gandrup 
27.08 Øveaften 
 
September 
02.09 Spille - Søndag i Blåt 
03.09 Øveaften 
10.09 Øveaften 
17.09 Øveaften 
21.09- 
23.09 

Tamburkorpsstævne 

24.09 Øveaften 
 
Oktober 
01.10 Fri 
08.10 Øveaften 
15.10 Efterårsferie 
22.10 Øveafen 
29.10 Øveafen 
 
November 
05.11 Øveafen 
12.11 Øveafen 
19.11 Øveafen 
25.11 Spille - Julestue 
26.11 Øveafen 
 
December 
01.12 Spille – Julemarked 
03.12 Fri 
10.12 Juleafslutning 
 

 
 

Information 

Saml Karat kaffe-mærker 

Musikkredsen vil meget gerne 
have din hjælp til at samle Karat-
mærker. 
 
For hver mærke du samler får 
kredsen en krone til at lave 
aktiviteter for. 
 
Det er nemt at samle. Du skal 
blot samle det lille værdimærke, 
der kommer til syne, når pakken 
åbnes – det sidder i folderne 
øverst på pakken - og aflevere 
dem i kredshuset eller til din 
leder. 
 
Er du forhindret til en 
øveaften?  

Så husk at melde afbud, så din 
instruktør ikke kommer forgæves. 
 

 
 
Tamburkorps spiller ved kredshuset 



 

 PUSLINGE Tirsdag 16.30 – 18.00 
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Program – faste møder 

August 
21.08 Velkomstmøde med sang 

og leg 
25.08 Limfjordsfest 
28.08 Vi laver mødeklemmer 

og indgangsportal 
 
September 
02.09 Søndag i blåt 
04.09 3 km mærke. Husk gode 

travesko 
11.09 Naturmærke 
18.09 Naturmærke 
25.09 Vi laver bål 
 
Oktober 
02.10 Sunde – usund 
09.10 Kirkemærke 
16.10 Efterårsferie 
23.10 Kirkemærke 
28.10 BUSK-dag (info følger) 
30.10 Teatermærke 
 
November 
02.11- 
04.11 

Weekend i 
Rosenbyhytten 

06.11 Teatermærke 
13.11 Teater for hele familien 

(info følger) 
20.11 De unge er på banen. 

Hvad mon skal ske? 
25.11 Julestue – Familiedag 
27.11 Juleafslutning 
 
I December holder vi juleferie. 
Vi starter igen den 8. januar 
2008. 

Information 

VELKOMMEN TIL FDF 

Hvad er FDF? Det er bl.a. sang, 
leg, sjov, aktiviteter, gule 
mærker, voksne som griner, børn 
som hygger. Det kan være bål, 
snobrød, natur, gå-ture, teater, 
overnatning, lommelygter og 
meget, meget mere. 
 
Puslinge ta’r mange mærker – og 
de er alle gule! 
 
Weekendturen i november er 
vigtig for alle, da det er her vi 
skal rystes rigtigt sammen – og 
lære hinanden at kende. Derfor 
håber vi, at du kommer med os. 
 
Også velkommen til jer forældre, 
vi håber på et godt samarbejde. 
 
Husk, at vi til alle møderne har 
praktisk tøj på – og tøj, som 
passer til vejret. 
 
Vi glæder os til et godt år. 
 

   
Puslingeweekend 2006 



 

 TUMLINGE Onsdag 18.45 – 20.15 
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Program – faste møder 

August 
22.08 Velkommen 
25.08 Limfjordsfest 
29.08 Dolkemærke 
 
September 
02.09 Søndag i blåt 
05.09 Dolkemærke 
12.09 Bålmad 
19.09 Aslundskoven – børnene 

bringes og hentes ved 
toiletbygningen på P-
pladsen. 

26.09 Naturmærke 
 
Oktober 
03.10 Naturmærke 
10.10 Knob 
17.10 Efterårsferie 
24.10 Kirkemærke 
26.10- 
28.10 

Weekend 

28.10 BUSK 
31.10 Kirkemærke 

  
November 
04.11 Indefodbold 
07.11 Juleværksted 
14.11 Juleværksted 
21.11 Juleværksted 
25.11 Julestue 
28.11 Juleafslutning 
 
 
I December holder vi juleferie. 
Vi starter igen den 9. januar 
2008. 

Information 

Så starter tumlingeklassen op til 
et efterår med nye og spændende 
aktiviteter. 
 
Vi skal have pyntet skjorten med 
røde tumlingemærker, bl.a. 
dolkemærket og naturmærket. 
 
 
 

 
Fra Sommerlejr 2007  

 

 

 
Husk praktisk tøj til alle møder. 
 



 

 PILTE Torsdag 19.00 – 20.30 
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Program – faste møder 

August 
23.08 Opstart 
25.08 Limfjordsfest 
30.08 Navnemærke 
 
September 
02.09 Søndag i blåt 
06.09 Ballon i krig 
13.09 Landslotteri 
20.09 Løb – Forældreaften 
27.09 Tovmærke 
 
Oktober 
04.10 Raftemærke 
11.11 Raftemærke 
18.10 Efterårsferie 
25.10 Mad over bål 
28.10 BUSK 
 
November 
01.11 Løb 
02.11- 
04.11 

Weekendtur 

04.11 Indefodbold 
08.11 Gevinster til Julestuen 
15.11 Gevinster til Julestuen 
22.11 Gevinster til Julestuen 
25.11 Julestue 
29.11 Juleafslutning 
 

Vi holder julefri i december. 
 
Opstart igen 3. januar 2008. 
 

Information 

Hav altid praktisk tøj på til 
møderne, så du både kan være 
ude og inde. Vi vil tage 
piltemærker til at sy på din 
skjorten. 
 
Husk: Dine cykellygter når det 
begynder at blive mørkt, vi vil 
gerne du kommer sikkert til og 
fra piltemøderne. 
 

 
 

 
 

Sæbekassebiler 2007 



 

 VÆBNERE Tirsdag 19.00 – 21.00 

Myretuen 82/2007 Vester Hassing Side 15

Program – faste møder 

August 
21.08 Velkomst 
25.08 Limfjordsfest 
28.08 Det store slimshow 
 
September 
02.09 Søndag i Blåt 
04.09 ”Parat-Start” 
07.09- 
09.09 

Aktivlejr 

13.09 Salg af FDF-lodseddel 
(bemærk – torsdag) 

18.09 Pionermærket 
25.09 Pionermærket 
 
Oktober 
02.10 Gøgl 
09.10 Gøglershow 
16.10 Efterårsferie 
23.10 Skovløb i Aslundskoven 

(vi mødes på den store 
P-plads kl. 19.00) 

28.10 BUSK 
29.10 Vi besøger arresten i 

Aalborg 
 
November 
02.11-
04.11 

Væbnerweekend + 
indefodboldstævne 

06.11 Fri 
13.11 Vinterkreativ 
20.11 Vinterkreativ 
25.11 Julestue 
27.11 Skøjtetur i Aalborg 
 
December 
04.12 Juleafslutning 

Information 

 
Husk: 
Glem alt om pænt og nyt tøj,  
det kan nemt ende i noget møj.. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sommerlejr 2007 



 

 SENIORVÆBNERE Torsdag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

August 
23.08 Opstart 
25.08 Limfjordsfest 
30.08 Stille op til Søndag i Blåt 
 
September 
01.09 Avisindsamling 
02.09 Søndag i Blåt 
06.09 Vi pakker til aktiv lejr 
07.09- 
09.09 

Aktivlejr på Klitten 

13.09 Lodseddelsalg 
20.09 Forberedelse til tur 
27.09 Forberedelse til tur 
 
Oktober 
04.10 Fri 
05.10- 
07.10 

Hyggetur 

11.10 Den store overraskelse 
18.10 Efterårsferie 
25.10 Vi bager 
28.10 BUSK 
 
November 
01.11 Idrætsmærket 
04.11 Indefodbold 
08.11 Idrætsmærket 
15.11 Hul i hovedet 
22.11 Hul i hovedet 
25.11 Julestue 
29.11 Bambi på glatis 
 
December 
01.12 Avisindsamling 
06.12 Afslutning 

Information: 

Glem alt om pænt og nyt tøj, det 
kan nemt ende i noget møj.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommerlejr 2007 



 

 SENIORER Mandag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

Der er fuld fart på seniorklassen, 
og programmet bliver lavet 
løbene i samarbejdet med 
seniorne. 
 
Husk lige datoerne: 
 
August 
25.08 Limfjordsfest 
31.08- 
02.09 

Seniorkursus 

 
September 
02.09 Søndag i Blåt 
13.09 Lodseddelsalg 
 
Oktober 
28.10 BUSK 
 
November 
25.11 Julestue 
 
                                               

Information 

 

 
Bordfodbold I SeniorCity 

Vi hygger, leger, synger og griner 
til vi falder om af kramper.  
 
Som senior i FDF Vester Hassing, 
går man aldrig trist hjem i seng. 
 

 
 

Fra Seniorcity, Landslejr 2006 



 

 INDEFODBOLDSTÆVNE 04.11.07 
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Søndag den 4. november vil Jetsmark Hallen fyldes med FDF hele dagen 
til et stort indefodboldstævne, hvor børn og voksen vil komme på banen. 
 
Østvendsyssel Netværk som består af 12 kredse er gået sammen om at 
arrangere en stor festlig dag i hallen.  
 
Uanset om du er pusling, tumling, pilt osv. helt op til ledere og bestyrel-
sen skal de på banen til efteråret store oplevelse. 
 
Det vil blive kampe i aldersniveau på den måde at puslinge dyster mod 
puslinge og tumling mod tumling osv. Der kunne godt være en præmie i 
løbet af kampen f.eks. kunne der blive sagt i højtaleren ”Det hold som 
får det næste mål har vundet en præmie til holdet”. 
 
Det gælder om at deltage i nogle sjove timer mere end det gælder at 
vinde kampene på banen. Hep på din kreds, dine kammerater det giver 
stemning i hallen.  
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Formand 
Ole Pihl 98 25 60 28 
op@vesterhassingkirke.dk 

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Kredskontaktperson 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
 
Puslinge 
Dorthe Nielsen* 98 25 78 75 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00  
Mie Bork Jepsen 
Cecilie  
Mathias Nielsen 
Asbjørn Serup  
 
Tumlinge 
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Birgit Adelstorp 
Susanne Andreasen 98 25 72 11 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Clemmensen 98 25 56 46 
Linette Christensen 
Michelle Jensen 
Mogens Lund 98 25 64 14 
 
Pilte  
Lisbeth Østergaard* 30 25 71 23 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Casper Jensen  
Ken Larsen 98 25 56 10 
Stig Serup  
 
Væbnere    
Erik Højer* 98 25 90 20 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
Jesper Jensen  
Gitte Pihl 98 25 60 28 
Gitte Rebsdorf  
 
Seniorvæbnere    
Søren Larsen* 51 21 16 82 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Betina Mouridsen 98 25 64 29 
Lotte Svendsen 98 25 64 65 
 

Seniorer    
Helle Krogh Hansen* 61 46 52 27 
Søren Hansen 29 72 64 50 
Steffen Clausen 31 18 21 13 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Mette Reinholdt 98 25 86 00 
Randi Toft 28 73 72 84 
 
PR 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
 
Webmaster www.fdf.dk/vesterhassing 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 

 
Depot/materiel 
Ole Andersen 98 25 77 17 
 
FDF-Butikken 
Tårnvej 10 98 25 75 51 
Åben tirsdag 18.00 – 18.30 

 
Kredshuset 
Tårnvej 10 98 25 51 35 
 
Avisindsamling 
v/Peter Larsen 98 25 75 51 
 
Myretuen 
Lisbeth Andreasen, redaktør 98 25 66 00 
lan123@fdf.dk 

Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 



 

 KALENDEREN 
 

  
 

Husk at notere… 

August 
25.08 Limfjordsfest 
27.08 Ledermøde 
31.08- 
02.09 

Seniorkursus 

 
September 
01.09 Avisindsamling 
02.09 Søndag i Blåt 
07.09- 
09.09 

Aktivlejr 

10.09 Ledermøde 
13.09 Salg af FDF-lodseddel 
21.09- 
23.09 

Tamburkorpsstævne 

 
Oktober 
01.10 Ledermøde 
05.10- 
07.10 

Weekend - 
seniorvæbnere 

26.10- 
28.10 

Weekend – tumlinge 
 

28.10 BUSK 
 

 

November 
01.11 Avisindsamling 
02.11- 
04.11 

Weekend-puslinge 
Weekend – pilte 
Weekend - væbnere 

04.11 Indefodbold 
12.11 Ledermøde 
25.11 Julestue 
 
December 
01.12 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
01.12 Avisindsamling 
 
Senere 
Uge 27 Sommerlejr, puslinge, 

tumlinge & pilte 
Uge 31 Sommerlejr, Norge - 

væbnere og op 
 

Se også… 

Du finder billeder og meget 
andet fra FDF - Vester 
Hassing på internettet: 
www.fdf.dk/vesterhassing 

 
 

Sommerlejr 2007 i Sønderjylland 


